
Beszámoló Papp Bendegúz

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. június 1. és 2021. június 30. közötti időszakban
végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

● 2021. június 7. - HK ülés részvétel
● 2021. június 8. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021. június 14. - HK ülés részvétel
● 2021. június 21. - HK ülés részvétel
● 2021. június 28. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

● 2021. június 9. - Ünnepi Kari Tanács Részvétel
● 2021. június 30. - Rendkívüli Kari Tanács Részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Kollégiumi Bizottság:
● VPK portával egyeztettem a kollégiumi aktualitásokról
● VPK-ba érkező levelek adminisztrálásával és hallgatók kiértesítésével foglalkoztam
● KKB-re érkező e-mailek megválaszolásával foglalkoztam
● KFSZ és mellékleteinek véleményezésével foglalkoztam
● Csábi Eszterrel egyeztettem kollégiumot érintő kérdésekben
● KKB-re érkező dokumentumok véleményezésével foglalkoztam
● Nyári kollégiumi kedvezményes férőhelytábla kitöltésével foglalkoztam
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● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam
● Balás Lillával egyeztettem a Kollégiumi Bizottságvezető pozícióval kapcsolatban
● Körvezetőknek írtam e-mail feladataikkal kapcsolatban
● VPK gondnokságával egyeztettem a kollégiumot érintő kérdésekben
● Csiki Tiborral egyeztettem nyári kollégiummal kapcsolatban
● Remenyik Gézával egyeztettem nyári kollégiumot érintő kérdésekben
● Nyári kollégiumi férőhelyossztás javaslat tábla előkészítésével foglalkoztam
● Kollégiumi Drive meghajtó rendszerezésével foglalkoztam
● Nyári kollégiumi férőhelyosztás javaslat elkészítésével és koordinálásával foglalkoztam
● Wágner Rékával és Radácsi Kristóffal egyeztettem nyári kollégiumi szobaosztásról
● Nyári kollégiumi férőhely és szobaosztás javaslat véglegesítésével és javítésával

foglalkoztam
● Nyári kollégiumi szobaosztás KEFIR-be való feltöltéével foglalkoztam
● Nyári kollégiummal kapcsolatos hírek készítésével és KEFIR-ben való közzétételével

foglalkoztam
● Nyári kollégiumi utólagos jelentkezők beosztásával foglalkoztam
● Bizottsági tagokkal egyeztettem a feladataikról

Felelősi munkák

● EHK delegált:
○ A Kari Hallgatói Képviselet tagjainak tájékoztatása az EHK-ban folyó ügyekről,

az EHK által kiadott feladatokról és azok határidejéről
○ Az EHK és az ÉMK HK között az információk és felmerült kérdések

közvetítése a Kari álláspont képviselete a tárgyalt ügyekben
○ EHK-ban vállalt munkáim elvégzése
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Egyéb feladatok

● Emlékezetők korrektúrázásával foglalkoztam
● Kékesi Mártonnal és Bodolóczki Fruzsinával egyeztettem a külügyi felelős pozíció

átadásról
● Puskely Gergővel egyeztettem a képviselet jövőképével kapcsolatban
● Zsótér Emesével egyeztettem a képviselet aktualitásaival és jövőjével kapcsolatban

többszöri alkalommal
● Bátori Boglárkával egyeztettem többszöri alkalommal az aktualitásokról

Értékelés

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 75,54 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 64.200 Ft

A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az
Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott.
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